
 
 

 
 
 

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย  การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2552 
__________________ 

   
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2550  และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551   
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานที่  ก.พ.อ.  กาํหนดเพิ่มเติม  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17  และมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551  และประกาศ ก.พ.อ.  
ลงวันที่  19  ธันวาคม  2550  เร่ือง  มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง  การเปลีย่นระดับตําแหนง  และการตดัโอนตําแหนง
ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับ  มาตรา  16  (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.  2541  และ
มติสภามหาวทิยาลัยขอนแกนในการประชุมครั้งที่  2/2552    เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ 2552  จึงออกขอบังคับ    
ไวดังนี ้

  ขอ  1  ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552” 

  ขอ  2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตปงบประมาณ  2552  เปนตนไป 

  ขอ   3   ใหเพิ่มเติมนิยามตอจากนิยามคําวา “บุคลากร” ในขอ  3  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดวย  การบริหารขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  ดังนี้  

    “ระดับควบ”          หมายถึง    ระดับของตําแหนงปฏิบัติการระดับตน  และระดบัของตําแหนง 
ปฏิบัติการระดับกลาง  ที่  ก.พ.อ.  อนุมัติใหกําหนดเปน 
ระดับสูงขึ้นอกี  2  ระดับจากสายงานที่เร่ิมตน  ยกเวนสาย 
งานที่เริ่มตนจากระดับ  3  และระดับ  4  ใหกําหนดเปน 
ระดับสูงขึ้นอกี  3  ระดับ 

          “ตําแหนงที่บังคับ     หมายถึง   ตําแหนงที่ทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงาน 
                                     บัญชาหนวยงาน”    

  ขอ  4  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  8/1  ขอ  8/2  ขอ  8/3  และขอ  8/4   

  “ขอ  8/1  การเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตดัโอนตําแหนงขาราชการ  
ตามขอ 7.1  และ  7.2  (7)  (8)  (9)  และ  (10)  หรือ 7.3  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การบริหาร 



  

                                                                                         -2- 

ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 ตองเปนไปตามกรอบของตําแหนง  
อันดับเงินเดือนของตําแหนง  และจํานวนของขาราชการที่พึงมีในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซํ้าซอน  ความประหยัด  และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  หรือสภามหาวทิยาลัย 

  ขอ  8/2  การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการใหทําไดทุกกรณทีั้งตําแหนงทีม่ีคนครอง   ตําแหนงวาง
มีเงินและไมมีเงิน  กรณีการเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่จะขอเปลีย่น 

  ขอ  8/3   การเปลี่ยนระดับตาํแหนงขาราชการใหดาํเนินการดังนี ้

   (1)  ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมต่ําหรือสูงกวาระดับควบของแตละสายงาน 

   (2) ในกรณีมีเหตุผลจําเปนและเพื่อประโยชนของหนวยงานอาจเปลี่ยนระดับตําแหนง
สูงกวาระดับควบของแตละสายงาน  เพื่อรับโอน  หรือยาย  หรือบรรจุและแตงตั้งบคุคลกลับเขารับราชการตาม
มาตรา  34  (1)  หรือ  (2)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547    
เมื่อตําแหนงวางลงใหเปลี่ยนระดับตําแหนงเปนระดับควบตามเดิม  โดยใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดดังนี ้

          (ก)   ตําแหนงตามขอ 7.1 ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนง
ตามขอ 7.1  (1)  

         (ข)    ตําแหนงตามขอ 7.3 ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุดของตําแหนง
ที่บังคับบัญชาของหนวยงานนั้น 

  ขอ  8/4  การตัดโอนตําแหนงขาราชการใหทําไดทุกกรณี ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง  ตําแหนงวาง
มีเงินและไมมเีงิน  เวนแตกรณีดังตอไปนี ้

   (1)  กรณีการตัดโอนตําแหนงหัวหนาหนวยงานจากหนวยงานหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหวัหนาหนวยงานอกีหนวยงานหนึ่งที่วางอยูภายในมหาวทิยาลัย  ตําแหนงหัวหนาหนวยงานทีว่างอยูนัน้  
ตองมีระดับตําแหนงไมต่าํกวาระดบัตําแหนงทีต่ัดโอน  ในกรณีมีเหตุผลจาํเปนตองเปลีย่นตําแหนงใหดําเนนิการตามขอ 8/1   

   (2) กรณีตัดโอนตําแหนงและขาราชการระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
หรือมหาวิทยาลัยกับสวนราชการอื่น หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือนของตําแหนงไปดวยใหมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอดุมศกึษาหรือสวนราชการอื่นที่รับโอนดาํเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการสํานกังบประมาณ      
กําหนด” 

  ขอ  5  การใดที่สภามหาวิทยาลัย  หรือ  ก.บ.ม.  ไดมมีติซ่ึงเปนไปตามขอบังคับนี้ไวกอนแลว  
ใหมีผลตามขอบังคับนี้ 

               ประกาศ  ณ  วนัที่    6     กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2552 

 

             (ลงชื่อ)    พลตาํรวจเอกเภา   สารสิน   

       (เภา   สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  ขอบังคับและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 
 

     1. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 



  

“ขอ 8 การกําหนดกรอบตําแหนงขาราชการ จะใหมีในคณะใด จํานวนเทาใด และเปนตําแหนงใด 
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด รวมท้ังภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด  

การกําหนดตามวรรคแรก ใหมีการสอบทานคราวละสี่ป โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม
ซ้ําซอน ความประหยัด โครงสรางของหนวยงาน และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
กําหนด” 

2. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 

     “ ขอ 7 ตําแหนงขาราชการของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี ้ 
7.1 ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาท่ีสอนและวิจัย ไดแก  

(1) ศาสตราจารย  
(2) รองศาสตราจารย  
(3) ผูชวยศาสตราจารย  
(4) อาจารย  
(5) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  

  7.2 ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก  
              (1) อธิการบดี  

(2) รองอธิการบดี  
(3) คณบดี  
(4) หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
(5) ผูชวยอธิการบดี  
(6) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
(7) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง  
      หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ตามที่ ก.พ.อ .กําหนด  
(8)  ตําแหนงเลขานุการคณะหรอืเลขานุการสถาบนั/สํานัก/ศูนย ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
(9) ตําแหนงหวัหนางานหรอืหวัหนาฝายภายในกอง/สํานักงานคณบดีหรอื สถาบัน/สํานัก/    
      ศูนย ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
(10) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ .กําหนด  
 
 

   
7.3 ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก  

(1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
(2) ระดับเชี่ยวชาญ  
(3) ระดับชํานาญการ  



  
(4) ระดับปฏิบัติการ  
(5) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ” 
 

 
   3.  พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาพ.ศ. 2547   
 “มาตรา 17 หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอทุธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 เพื่อประโยชนในการบรหิารงานใหเกิดประสทิธิภาพ ในการวางหลกัเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล
ตามวรรคหนึ่งจะไมกําหนดภาระหนาท่ีของตําแหนงแตละตําแหนง โดยกาํหนดภาระหนาท่ีของหนวยงานแทนก็ได 
 ขอบังคับตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการขัดหรือแยงกับที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา 14 (3) 
  
 มาตรา 20  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง 
และจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหนาที ่
ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความไมซํ้าซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 
 มาตรา 34 ผูซึ่งเคยเปนขาราชการอาจขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   ไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) ออกจากราชการเมื่อถูกสั่งใหไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรบัราชการทหารเมื่อผูนั้นพน
จากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย 
 (2)  ออกจากราชการโดยไดรบัอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวาง
นั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ” 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



  

  


